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Πρφκλου Κωνςαντίγαπύλεως Ὁ» χιεπτισχϑπου ᾿ 
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Ἐνες] ἀδὰ ὦ τῷ παρϑγπί βιδλίῳ. 

Τού οὖν ἁγίοις παΐξος τῶν Πρϑκλϑ ϑἰρλιεπισχόπου ὝΨΗ 
λέως, δέ τ δάδύσιως Ὁ κίας λφτουργίας,. ᾿ς σελίδι 1, 

Η δία λ{ευῤγία τῷ ἀγίου Θιπυςύλου χαὶ ἢ ἀδελφολένϊακώζο. β - 

Τοῦς οΟ3 ἐἰγίοις παζος "μν, Βασιλείν ἢ Φ ᾿ μεγαΐλου, ΝΞ ΞΞ-- 3. 

Ιωαρο τοῦ “ρυσοςύμωυ.. "δον όο. 

Ἐκ ΤὟΨ Ἢ Δινονισίν υ(] ϑρεοπαγέτου͵ τὶ ὃ; ΕΣ τελουμῆδων {ιν 

Ἐκ Ἢ ΤἸυςνουῦ Φιηλοσόφου χρὴ  αὔύτορϑς; ( λφτουργίας. ο΄ ΕἸ, 

Γρηφρέου ΤΥ δ Ξθρχιεπισχόπου ἸΝύοσης, τὶ Ο ἀγίαζόμϑρος ἀξ, εἷς τὸ . 

σώ μιφι τῇ τὸ Οδκοῦ Ἄϑορυ ματα ποιξται,χὶ ὃ ΟΤὶ ααϊΐκη τῇ αὐιϑο» πείᾳ φύ- 

σά, ̓ ἄχήγ Ψ μεταλᾳίῷ. ᾿ 122ι 

Ἰωαήνου τῷ ᾽ δα μασκχίωοί, ὃ 617] δϊερρυργρύμδμος αὔἴτος χαὶ οἶνος Οὔκ ἐς] 

τύπος Κ χυρμαχο6 μας, λλ᾽ ἀΐ ὁ ἔχεμο οτος ἴδιον σὦ σωμ(9 Ὁ 
κυεῖν ἡμδμ]ησού χοιφοό. ἜΣ ᾳ. 12. 

Νιλάου φ ἔλισχόπου Μεϑανης »ασελν ζις λραζνᾷς χαὶ λέρρῆας 

1] ὁ  ἱερφυρηρυ κϑρος Ὥγοηος χαὶ. οἶνος Οἕκ ἐς! εἰ σώμα χα ἡ ἄμα χκυ- 

Εἰου ἡ μδΆ ΓΙ σοῦ γοικού. " ᾿ 129.. 

ΤΥ Σαμωνα ϑὐρχκεπισχόπου Γ “ζιροψφρεξ, ὍΣ ΔΑ χειδι ῃ ἀκ: 
; ἐριχηνον, ἀαδηκφύουσει ὧν) ναὸ το ἔρέως ἐερουργνόρρον Ὄῖζτο 
οἶνον σώμα τσὴ αἦρϑ. ϑγρλινὸν: τ ὅλέκλμον »ἴο: τέκνειαν ̓  μῶν " 
᾿συδιρικοῖι ὦ ἘΠ κβοιος Ν 133}. 

Μαρίου τῷ  ϑύρχαπισχόποι φέροι ἘΣ οὐ ἀϑνον ὐπὸ ς φυῆ Μ δὲ: 

"» ̓ατοτήκδί ὁ ῥυμῷ ὯΝ ἀγιάζοηανζα, οκία, δῶρο ς ὧκ ὃ ζ ζεῦταᾳ 4). 
᾿ ς 9 ἢ δ᾽ λογίας τιρΛερβωρ δευυάμειξ ἃ ὙΦ πρλϊμάφε δὼ 18. δ 

Τούς ἴεν, αἰ γίοις παξκὴ ἡβῶν Γ τμαῤοῦ 36 ππακότεκ σον 
ΘΗΝ, ἰρρεία ̓αὴμμεικῆ πΎκαν “ε ὩᾺ 

. ὃ “.ο͵- 
-- τον Ἀφ ϑε; Ἂς ἧς . 

πο ἴς »Ἥ ὧι ἐγὲ " ὦν ἩΥὰ 5» Ὲ 

τ ΄“' 

ὍΝ νεῷ ἡοροΐφν. ἼΡ Ὲ ει ἐν. ΓΕ 
49 κηϑόμηνννν, ΠΡ πιδηλδορῆμ. . υλ4. }γ μἰν ὦτῳ, . 

᾿ ΄“- 

ἐν [4 ἐμὰ 

δῆς ὰ τς τὰ, Ἶ Ὁ “Ψ' -“»" - υ 
γε - δ ΒΥ Ἷ 



ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΙΕΡΟΥΡΓΟΎΥΝ., πᾷ 

αυτῶν νος δ εἶν χρὴ πῦσῳ ΠΌΣΟΥ, χείρονος τῇ χαὶ κιείζονος ἀΐξιος χρὴ χα. 

τηϑ»λας αὶ ζι μωρλας"ἀῤὰ Φοίκης γέμειζᾳ εἰρηκϑῥα; ἀῤ οἰ ανολέλφπηα! 
ὡς αἰ πΟολὴ τῶ τῆς χαιγοτομίας χοὴ παραβάσεως χαὶ ἀϑείας Ὀλμό- 
μαι ;δλὰ βῦσοιι χυδλε “9 τῷ ἐλέοις θυ Οιαύτης ἀπάτης τὸ χϑὴ ἡτϑυ- 

οὐ φροϑσείθης πὸυζας Ὧους μὴ ὀρθῶς ὁμολουριζῷις αὸν ὑφ᾽ ἡρδὰ ἱερφυρ᾽ 
ο»ὐ μνον ον χρὴ οἶνον, σῶ μια τέλήον χα) ἐμῷ ἁμιο ἢ τῷ Δρλφού Ου, 

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΑΜΩΝΑ͂ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥΙ ΓΑΖΗΣ ΔΙ Α- 
λεξις κσϑϑς Α χιοῆ “ἂν (ὡρᾳκηνόν ὐποδάκγύουσα τὸν ἰοὺ Ἱερέω: 

ἱερφυργήνϑρον αὐρτον χαὶ οἶνον, σῶμια χρὴ αἵ μϑ: ΔΑ δινὸν χαὶ ὀλοκλκροῦ 
60) τῷ κυρλου ἡ μδι Ιησοΐ “ρλτοῦ, | . Τὰ 

“ἥ΄ κε ς τς δν γεκΔὶ ! 9 ͵ ἢ ὯΙ ΕΝ ΘῚ τῇ κα ὁδὸν τὐθϑαμύϑιο οὔσῃ γερώρϑροι, ἰδὲ Ὡ4- 
ἐπ ΨΘΆ φόρων κἰ πνοϑεσεων, πέραν Ὁ δέοντος οὐ; σξωνοισία;:διέλ- 
τσ: ΑΘ Ὰ 9ω δ - ἐξ ὧν καὶ ἃς (Θφὸς ὁῤὴρ χοὴ λόγιος (( ρφικηνὸς 

Ὁ ϑος εἰς τω Ω μιυυφηοίων διήγησιν τραπεὶς, ἠρώτησεν ἐ μὲ, ὁτω σὶ Φαί.- 
σχων" Δ οἱ ἃ ὦ Ὀχίσχοστε ὑμεῖς οἱ ἱερᾷς ἐμπαίζετε Οιυ φρλςιανοις τὸν ἐξ 

ληδύρϑυ ὁπῆοϑρον ρον εἰὐδις κτ' βραχὺ μιαρλζοντες, χαὴ σῶμα “ρλφοῦ 

ὀνομιαζοντε ο,ἄφεσι εἰ δ τἰἐν πΡῬέχῳ ὠὐδν Οἷς μεταλᾳμξ(αΐεσι δεωά:.- 
εϑρον Ὧ] φΘεθαιοιῦτες' ἀροι ἢ ἡμιας ἀὐθιυς ἐμιπαίξετε,ἢ ζου ὧν γετε; 
Σα. χα ἃ λέγηο,αῤτος αὶ γὸ ϑεοδσῶμα; ΑΥ΄ ἑκούτερον Ὡπορα μέ- 
699 τ σοκρίθϑα) τῆς ὀῤηίφάσεως. Σα. Ὧοσουηόν σε ἡ ΜΗ ΤῊρ σου γε)- 
χοῦ, Αχ. οὐχί, Σα. λα πῦσον. ΑΥ.- σμακρὸν. Σα.. καὶ 
ὥἄςσε ἐμοεγέθυνε. ΑΥ΄. πο ϑόλοντος ἡ Ἐς φή. Σα. οὐκθιοῦ αἴτος σοι 
“,2))Ὲ (ὦ κἂν Αχ. σύμφημι. Σα. χαὴὶ “πῶς σοι οὐβτος ΩΣ (ὦ. 

μα, Αχ. "ἐν πον ἀγνοώ. Σα. αἰ σ᾽ τϑ λαιμοῦ ἡ βρῶσις ᾧ ἡ πο- 

σις εἰς πὸν τύ μαχον κατέρχεται ὡςεἰς χὐτρομ" προ κα μβθου δὲ ῷ φο ίθ:- 
᾿ς χῶ δερμοσ, ὄντος τῷ ἥπατρο,ἐψαῖται ἡ οφὴ χαὶ χυλϑῦται - χαὶ Ὁ μϑὲ πα- 

χυμαρές,κατω χωρᾷ "δὲ λεηήοκμερές,κεχυλῳ μϑρον Ἐχιπολοι ζ4' ὡς )ερ-: 
μὸν δὲ ὑπ χον δὴ Το χαὶ σομφώδες ὁῥαασᾷ χαὶ αἱ μα τοι χαὴ ὡς δὲ ὁγε- 

τῶν ἀπὸ ὃ (ω μα Ἅ! οἱ ἊΨ φλεξ ων καιταρδυῇ 4, μεράζον τίω χυλωϑεῖ- 

σὸρ ον τῳ τομάχῳ οφίωὶ καὶ ον αὐτο αἱ καιτωϑεῖσὸρ, ἑκοίφῳ Ὁ μϑιών 
συμιμιεταθϑιλοϑρζωυ, δ δὴν ἐκεῖνο, ὄςέοις ὀςοιώ, μυδῷ μυελὸν, γϑύροις 

: ' Μμ 



δον ὀφθωλμοῖς φϑαλμους, ϑριξὶ τοιχα, δέρμα τῖ δέρμιαι, νυξιν ὀυχά" 
γὼ οὕχω τς ἡ τῷ βρέφους εἰς αὐδρα. αὔξησις, τῷ ἄρτου αὐτῷ γε »»ότος (ὡ- 

ἀκανκαὶ τῆς πόσεως ὦμα. ΑΥχ. ἔοικε. Σα. πον τὸν ὐδν χὴ ὃ ἡ- 

ψεέτερον »"4 μοι γύεαϑαι μευφήφλον" ἄϑυσι γὺ Ὄχὶ τίωὶ αἷγίαν "ράπεζαν δ᾽ 
ἱερά λὲν ἀρτον, ὁμοίως χρὴ πὸν οἶνον χοὴ δεορϑῴου, ικλήσῃ ἁγία ὃ πρθῦ μα 

! 
᾿ ὅχον καπεσι,ὶ ἐλεφοῆᾷ Οἷς αγοοκερμϑβοις: καὶ ζῇ πυρὶ τῆς ων 9ι6. 

3 ἣν “- ἰ “ 9 “ 

τητος, εἰς (ὼ μαᾳ χαὶ αἱ μκα ἀριτού, ἄρτον ἡ ἐν οἶνον μεταξαλλά, υχήηον. 

ἢ δῇ -» τί  οφίωὶ͵ εἰς ὦ τῷ ἀγὸς αἱ, 39: που.ἢ καὶ δίδως ὥπτὸρ δχωα6ϑαι 

ὃ πὸρμαγεον Ὁ ϑεοδ πγόῦ μα διχῆρ Ὁ σὸν διώαται ἢ Ὁ» ὧκ τελῷ; Α Χχ.- 

δίδωμι. Σα. ζυγυζοίνωυ τῷ (ϑ ματος χαὶ οἱ μι ς ματαλᾳμθανο ϑυ 

εἰς ἀφεσιν αἱ μοτ]ων καὶ εἰς ζωζὼ αἰώνιον, τῷ δεασύτου ἡμϑᾷ εἰρηκότος, ὁ 
πρώτων μιοὺ τίω (ῴρκα, καὶ πίνων μου ὧ ὧμοξ χά ζωζωε αἰωνιονζοις δὲ ϑυ-- 

ἀυγθῶς ἔχουσι στοϑς ὃ φαμόνϑωον,οἧς μιὴ Ολέποισι ὃ συμιξωνον τῇ ἐπα 
ϑίᾳ Ψ (Ο ματικῶς ογερονυμϑύων ἄρτος "ὃ χαὶ οἶνος φαίνεται πὐοοσέπί 

δὲ χαὶ ζοῖς λέχρεσι, πὼς 661 δγωνα 7: δ χζωὺ χαὶ δευνάμεεως ϑείας ἔλέκλυισιν 
Ἐχι τῶ ρτον “υοκϑέζω μεταξάγλῴν ἀὐόν εἰς (κα ζξῶσὸρμ : ἁπλοῖς ἐ- 

ξαρκα λόονς᾿ αἰτερῳτήσο δι γὸ, τῷ ὅ9που τῆς καὶ (κα γϑωνήσεως, πᾶσιν 
ὠγσυςυτρόϑδολου, πῶς αὔιϑ69 πος ἐκεῖνο ὦ ὑγρ8ν ΔΑ ὦ εἰς ἀφορμιζωὺ ὃ 

συξασιως τῷ ζωου κοιταόμ υϑρον" δλλὰ μώωυ, σεεϊεὶς ἐπ ἐκείνου λθορς 

ἔξ ᾧ λογέσμῳ ἀνὶ ὦ πιϑανὸν ὠϊξϑυρίσκων' ἢ »ὺ χϑινὸν ἐχά δρος ὀύθρωπου 

“δϑς πίω ἐκείγζωυ ϑέωρφυ ῥδρζον ποιότητα συϊκρινό νϑρος" ἀ)ιϑοϑρπος Φ 

“Ὁ, λογέκϑν χολίμα χρὴ 1 ϑινοντικὸν δφν'ἐχένο δὲ ον ὑγρα ἀυὴ ϑεωρήται 
ποιοτητ] χρὴ σίλέον ςσσὲν τῷ κατ᾿ ὠοϑησιν ὁ ὠρϑμου,καταλαᾳμαᾳή ἔν-- 

τοια λα θεία δωευάμει ἐκεῖνο ὁ .36 9 πος Υ̓ “ἧς Μὴ συμηρϑσης,αἰχί- 

μητὸν 81 ἡ ὀῤενέργητιν. εἰ δξζυ ἐκεῖ καὶ ὃ κἰ αϑοχείυϑρυον ποι τὸν αὐ,9 6» πον, 

δα ἡὶ ϑεία, δεώαμις χοὸς ὀῤ,ϑοίπου φύσῳ μεταποιᾷ ὃ φαρμόμϑμον, 
ἐφχαίτῳς «ἢ εἴη ἀγνωμασείώης, ἐκεῖ ἴοστωο τίει 3κο( προς δτυροιωζας 
δυώα μιν,ονῷν ἐν τω μιέρᾷ τύτῳ ὦ ϑκίον οἰξοϑαι τσοϑς τίω ὀκπλήρω- 

αιτῷ πλύματος. Αχ. λὰ Ὁ κοινὸν ὐὐτῳ χαὶ (σρκί, Σα. χα δ 
χοίνὸν λέξον μοι,ὑλ69 τη χαὶ εἰκόνι! θεοί "δλλ ὥσαν ςυ δὲν ἐχεῖ Ὁ Ὡρα- 

δοξον,εἰ ϑεο βουλοβύου ᾿ “δός χὰ ἀιμιωώτατον ζῶον ὃ ὑγρὸν μεταξαιν, 

εὕπῳ χαὶ δχὶ σῴτρυ Ὁ ἴσον πιφευτέον, μηδὲν 4) ϑαυ μιαςῦν, εἰ ϑείας δεωά:- 

μβως ἡπροισία, προὲς ἀφϑειροίὰρμ μωτασκθυάξετα ὁ εὐὐτος, καὶ εἰς σῶμα 
“εὐδού μεταξ ἄχλεται. Αχ. δΑλ᾽ ὁ χειςὸς δ'τε τϑτοίοις μιαϑηταῖς «υ- 

τ χερέδωκε, οὔπ᾽ ἀὐός πογκαὲ δυχάς εἶπε, Ὁ ἡμὶν οὕπω πυϑϑεπέτρεψα 
λέγη. πὼς ίνιω ὑ μεῖς οὐγν οὗστν ποιῇ τε, δυλ᾽ θὐχῶν ποχλῶν δείοϑε. Σα. 

ὁ γειφὸς και ϑὺ θεὸς, κύρλος ζὼ χαὴ τῷ ἑαστι σώματος χαὶ Τῆς ψυχῆς ̓ ἢ Φι- 

σὶν «ὐδς τες ξοισίᾳρἔχω τίω ψυχίω μου δὸεου αι," πάλνλᾳθήν αὐτίού- 
᾿ ἡ ἋἋ ἘΝ 



ΠΕΡῚ ΤΩΝ ἹΕΡΟΥ̓́ΡΓΓΟΥΜ.: μὲ 

ᾧἃ ἀὐς φύση )εὸς ὧν, ἡγίασεν θ)θὺς τῇ «αὐ θείᾳ, δεωυάώμει χαὶ χάριτι Ὁ χὴ 

Ἣν τον, το τὸ ὅδ Ὁ σῶ μα! μου εἰπτων, ἔχων χαὶ “ὃν πατερφ. χαὴ Ὁ πγϑῦ μα 

ω ἑαυτα χαὶ οὕτως τὸν εὐρτον οἰκεῖον σώμα ἐποίησε" χαὶ Οἔχ ἐδεῖτο ἑτέρῳ 

ἀγὸς ,ὥῥε ἐχοντος, ὦ “δὴ εὐϑτον αἰ λαΐσοντος ὦ "ὃ ς λα ον αἰ χοῦ τῷ χρεῖτ- 

Ἴογος θὐλογεῖται" ἀὐος δὲ ὁ χειεὰς οὐκ ἐλαων ὧν τῷ παΐξξ)ς κοὴ χῷ αγθ'- 

ματος, αὐτεξοιδίως ἐ ποίη ὅσα. ἐξώλετο.ὁ δὲ » “ἡ ἥ μῶν ἱερός, εἰ ἡ τύπον 

φέρᾳ χειφοΐ ΦῬΌΥ ὀῤ ϑεφπὸς 81 πϑυτὶ δ9πω αὐπρυκείϑρος αἱ ζοτίαις 

χαὶ και τεγθρδυος" σεῖς γὸ λῥα μὕγτητος, εἷς Ὁ θκῖον Ἄθγεον οχϑὸ μία ὥρφι 

ὕρὴν καὶ ζωὴ αὐ εἰ μυὴ μένος ὁ )εὸφ"Ὡ] οἱ τῶτο δεῖται πολλοῖν δ᾽ χῶν,ὼ «σοό-- 
τερον δ τ ΔΜ οἰκείων ἀγροημῶν, ἔπειτα Ψ' τῷ λαοί ὡς φισιν καὶ ἀ.. 
πόφυλος Παῦλος" δο χαὶ παςὸ λαὸς παριςάκϑμος ἔξω τῷ ἀδύτου, συμ.-. 
πονῇ χαὶ συμησολσεύχεται τῷ ἱερᾷ. διεετω ζονιω ὁ ἱεράς τῷ δεοί χαὶ πα- 

Φὺς ες μέσον ϑεοιϊχαὶ α᾽,ϑεϑπτωνὶ αίμϑμος ωρέσζυς, ὕα μυὴ κώλυμα »(“ 

γεται τῆς τῷ πϑρμαγίου πγϑυ ματος ἐπελδύσεως͵ δλλὰ καταπέ ΓᾺΡ χαὶ ἀδε- 

9:ς ὦ πόρτα χοῦ γῦρον ϑη1ον χαὴ τελεταριχικὸν χαὴ αἵγια κὸν πγϑῦ μα, δὲ οὗ 
ζ πόῤταζατε οὐ οὐρανῷ, ἴα! τε ἔχὶ γῆς λερραϑνα ἁγια, τῇ βέϑτοχὴ τὴς᾽ 
ἀγιαςικῆς ὐτεῖ χάριτος ἀγεά ζεται" εἰς ὦ τελεσικργῆσαι τὸν πσξοκεί κι. 
νον εἰς ϑυσίαν αὐὐτον χαὶ Ὁ ποτήφλον, αὶ πποιῆσοι αὐταὶ, ἀὐ ἐκεῖνο ὦ κυρίαν 

ἣ οἱ Αι - “" ΠῚ ε Ὶ 4 δ λ 83εἐ " ΙΕ 
κὸν σώμαι χρὴ αἱ μ(9. τῷ γοιξού" ὁ πατὴρ γὸ δὐδόκησε,φασὶ ζῷα ΤῊΝ ἡ μὲν λ9- 
γα, χαὴ ὁ ἱὸς ἐσκήνωσε, χαὶ ἡ πόδϑανος ἔτεκε 9ιὸν ογαγιϑοθγτήσθ, τα, χοὴ ἃ 
ἅγιον πγϑῦ μια σεώννργησεν' ὃ χαὴ ὧν “ἦν πὐρϑενικδυ αἱ μῖ μέρος λᾳΐεν, 
ᾧχοδορμοσε τὸν (Φ μᾳ τἰκὸν γαον οἷ χεικοῦ ἰχόβ τεῦϑεν δηλούκϑυ χοὺ ἢ ὦ- 

Ι 7 δοωω λε ἣ ΙΝ » “εἰ ΄. 
χώθαςον χα ἰστὸ ἔζυ αἰμίόν, χα ομιοζυες χρη τθρτούζουα μων τῆς ἀγίας τια-- 

δὰ ς,εἰχαὶ ταῖς ἰσσοςα σεσι διήρηται, ( ὃτὶ ἔγθωυ ὅδ μία “Ψ" ποιοὖν «ἰπσο.- 
3 ! νι ς ὶ Ι! “Ἵ ᾿ ε .- ΄ ςάσεων, α ̓ χώρλςως χα αἡ λοίστα! δὺο τῇ Φυσῃ σευ σιν, ὡς σξε δε μιουργεοᾷ : 

χα τῷ πόρος πόνο τίχα. Αγ. χαλώςζᾳ δ ποῤῥητα διεξέρχη" δυλ αὶ 
ἀ δηῆυτε ὃ “γριτῦς ὦ σῶ κα αὐ ἐαϑίᾷν ζοϊς εἰς ἀν πιςεύοισι πὐδέδωχεν." 
Σα. Αῤῥήητῳ Φιλανιϑοῥρπίᾳ χαὶ θαυμα φῇ οἰκονομία ἐβμετο τῦτο μϑβ,. 
πσοὸς Ὁστοροπτὴν Μ᾽ ον δμπίων δουυαὶ μεων- ζοῦτο δὲ, χροὶ εἰς κὐἴθζηπορισιν κα.-. 
μδω ψυχῆς ἅμα χαὶ σώ μκᾷτος ΚΝ οὐκ ζω δυωα "ἐν 6 τὶ χϑὰ σωμαπίκως. 
ἡ μὰν ἴοις ἔχ γῆς "᾽ν δ ειτον μέ γΕ! σευ τελείας τῷ αἰαὖνος σεέναναςρέφε- 

63 αι! χρὰ σεμυδζρἐ γάν, καὶ ἴα! που τοίας νόσους κα μδῷ ἔκοῖςη ὥρα ἰζαϑαι. δῷ. 
ζουτο ζοινιων πϑυτοδιεύα μος ὧν χαὴ πολυθυαυλαίχνος χρὴ Φιλανιϑοϑοπτος, 

ἠξουληϑ» ἡμαΐζ μὴ χωελζεοϑοι ἀπτ αὐτο, δλλ᾽ ὡς τέχγα, αὐτῳ σεῤυφναι. 

Αἰ οἱ τὴς μετοχῆς χφὴ χϑινωγίας τέτου ζο εὐδηρυ χοὴ τῷ οὔου χαὶ γῷ ὑδαὰ γος, 

ὡς σεφυηγᾳχερων ὀγτῶν τῇ ἡβάτερα, Φυσά χαὶ μιὴ βδελυκΊῶν,εἰς σῶμα «ἰ--" 

τοῦ χρὴ αἵ μα. μετα ὀηλοϑρων εΐα, δεένα μεικτὰ τἰω ἑωζ' πσοϑοταξν" ὃ 
χα εἰς ἄφεσιν εἰ ἱτιών χρὴ εἰς ζωζωω ἀἰώγιον ὃ χαὶ φυλακίηρκον νχῆς τε 

ἊΝ Μ; 



χρὴ σώματος Οἷς πί ςφ ἀξίως μεταλα μι αϑοισι γίνεται ἑαὶ γὸ μυὴ φάγητε; 
ἔφη, τίωὼ (κα οὐ τῷ αὐ,ϑούπου,χαὶ πῖντο αὐτο Ο αἷμα "Οὔ ἔχετε 

ζωϊω ὧν ἑαυτοῖς" δ]9 ἃ ἡμῶν οὕτω «οὐρα δυϑὺ,ὺ φυλοἥσται ὁ ὀθαμφιξ ὁ. 
λως πιφέυεται ἀ γρις ᾧ αἢ αὐδς ἔλϑη χτ' τίωῦ τῷ Παύλου φωνζω. Α χ- 

αὕτη ὦρφι ἡὶ χϑινωνία, χαὶ ἡ ϑυσία τῷ σώματος χαὶ αἵματος Τοῦ “ειτού τὼ 

κοοϑεφέρετε οἱ ἱερᾷς, σώμα ᾧ αἷμα θγϑϑινον ὅφι “χρικοῦ »ἤ α)τίπυπος Τοῦ 
σώματος «οατύ ὡςὴ θυσία ζοὦ γραΐγου ζῶ ἰουδιοι πϑδϑσαορίσι; Σα. 

μὴ ἡροιτοὴ μαξ εἰπεῖν ατί τυ πον τῷ σώματος ἴον χρικοίί τίω ἁγίδν κοι. 
γωνίδμ, ἢ ψιλὸν αὔτον,ἢ τόπον, ἢ εἰκόνα, δλλ᾽ ἐδ ὃ σῶ κα. χαὶ αἢ μ(ϑι ὀδηθῶς 
χοιροῦ Ἢ ϑεοῦ ἡμῦδω πεθεω ϑοον ῥεεταλαμθανήν, φ (σρκωϑεντος χὺ Ἄυνη- 

θέντος ὧν τῆς ἁγίας ϑεοηόκου ᾧ ἀφπηρλένου Μαρίαςοὕτω γὸ πιςεύο ϑυ, 
αὶ οὕτως ὁμιο λου»ὺ μι χ' τέο Φωγζοὼ τῳ ἴρύ χοκοῦ ζῶ προϑςεζουὶ κα-- 
αἴ (χὶ ἃ δείαγου 8 μιυφικο μωταδὶ δου ἀὐζοις πὸν ζωοποιὸν ξρτον, ἔλε- 
“»Ὁ λοίξετε, φάγετε ζουηὸ μουδοὴ ὃ σωμα.ὡσούτως καὶ ὦ ποτῆρμον μεέ- 

σειδι δοεὲ ἀὐθις, φησὶ ζοῦ 9 μου τ χο αἡ μια: Οὐκ εἶπε. ζουτὸ μου 66) ὃ λό-᾿ 
“ἰτῳπο οὐ σώματος ᾧ Ἐ οἵ ματος, ἢ ἡὶ εἰκών. κα οὖν ἑτέροις δὲ πλείοσι Ὁ- 
ποὶς φαίνεται ὁ χεκὸς εἰπῶν,ὅ τί ̓ Φῴγων μου τίου (κα χὴ σίνων μὸυ ὧ ἄ)- 

μα Ἐ χά ζωϊωὼ αἰώνιον, λοιπὸν, αἰστο τῷ γοιςοῖ μδδοτουρφειῦτος, ὅτι σῶ μᾳ αὖ- 

»ὁ ὀξὶν ὀήηγως Χ) αἿ μζῳ, στὸ οἱ πιςοὶ κοϑσεύγρντες μεταλφμξαίοκϑμ, γ» 

΄ δὲ πλέον δὲ στύτου ἀμφιξαχχλφ εἰ θεὸν ὦ ἦον τῷ ϑεοὐ αὐὸν ἐΠ) πιςἐύο-- 
λδν εἰ γὺ ὧν τῷ μδόντος "δ χῦσχμον πεποίηκε, χοὶ ὁ ων: λθορς ὀῤηϑης ἔξ! 

χαὴ δων χαὶ “ϑεργής χα πιλωτοδγω α μος, χαὶ πόύτγα ὅσα ἠθέλησεν ὃ χύρμος 
ἐποίησεν ἃ δια ται Ὁ αὐῤτον εἰς Ὁ ἰϑζον αὐΐξ σῶμα μιεταποιῶσοι, χαὴ τέων 
ᾧ ὕδουτος χαὶ οἴνου χραῖσιν εἰς Ὁ ἰῶγον αἱ κα, ὡς ὃ εἶπεν ὦ τῇ Ἔγχλ,βλα- 
φιφατωΐ γὴ χλοώξουσθμ. βοτὸμέω, χαὶ μεέχρι Τῷ νεροῦ ὕοντος αὐτο βλα - 
ςαν βοτὸμας αὶ γ5, α χυύῥαασι ζοκϑμη χρὴ βιαζο ϑμη αἰ χοὸ τῆς χελθύσεως 
τῷ ϑεοοοῦτως εἰπερὸ θεὸς, τῶ τὸ 591 ὃ σῶμ μου, ὦ ζουη9 591 Ὁ οὴ μα μου, 
χα τὸ ποιῴτε εἰς τίου ὀμιζιὸ ῥα μεγησιν, χαὶ ζᾳύτῃ τῇ Ἢ πϑρτοδχω μου 
“προίαξ μέ 'χοιτῆς ἀὐτεῖ δυύτεέρας πιροισίας͵ γνεται,ϑεία, ὄχιηπγοία, 
Ἐχιφοωτησα τὸ αἴγίου πόυματὸς. Δ Χχ- Αλλώ αἰ ο  μὰ χλονὸ “οιςὸς 

εἰ χυὸ τῶ εἰδὴ (οἱ αὐτου χοὴ ἢ οἰουρο ὕδατος, ἡ (ματος “ῷ χεκρυμν- 
βϑρέυ. χαὶ τῷ αἵ ματος, ἑεταλα μἝαΐψν πρεδωχεν,ἢ αἰ σαυῦ ἀγλη ὕλη. Σα. 
χαὶ ἤδον αἴρηκαι πὐξ ὶ υ γου,χαὶ πεόλιν λέξω ϑεο σοΐκαταξ ασή χα ἀφάτω 
παδοιοίᾳ, ὠφέσᾳ τε χαὴ αἰδιώσ εἰς ἡμαξίουτ᾽ ἐγϑέτο, ὕα “οῖς τὴς Φύσιως 

σξόφαθα σιν, εἰς τὸ φαγεῖν χαὴ πον σφ τὖρ ὠμϑυ χαὶ αἰαφερωμεεϑα, εἰς 
“τῷ φύσιν, φημὶ σ᾽ εἰς ζὰ ϑεῖα μυςήσλα. διλ᾽ δξυ εν πᾶσι τοῖς ὀήοις ὦ 

βρωμάσιν ὁ υρτος τέιῦ χυῤϑἐ τέωυ εἴληφε ζα ζιν, ὁμοίως τὸ εἰν τοῖς ποτοῖς τὸ 

ὕδωρ ἃ ὁ οἷνος προϑτερθᾳᾷ, τούτοις “ρίνειυ τω ἀῤτῳ φημὶ, ὸ ὥ οὕῳ ἡ ὕδατι 
. ἡμῶν 
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ἥρῶν ἐθιοϑεῖσι σὺ ζεύξας ὁ κύριος τοὺ ἁωυζ ϑεότητα, τῇ δειναὶ μει τῷ ῥή μια: 
“ρριωλ ἢ (ἡ πόρτα ον τῷ μυὴ ὄντος εἰς ὁ ἐξ πὐρήγαν, εἰς ὃ γοναὶ 
σώ μῷ χαὶ αὐ (8. αὑτὰ μεταξ αλλά "οὕρτας σὴ δίως χρὴ οἶνος ραραμ- 

αϑεται χαὶ φαίνεται - χὐὴ τῶτο τοῦ ρἰκονομικῷ ἕο ττω χαὶ συϊκαταξ ατὶχῇῇ 
δωρεώ, ἀφαιρήται ἡμας τίω φΦείχην χϑὴ. τὸν φΦοζόν, ὃ φΦρζῆοντες καπεί- 

ορϑῳ αδ εἰ τίωὶ αὐτο (φβκα ἐν τῳ αὐτῆς ἰδίῳ εἴδη, χρὴ ὃ αἦ μα ἐκέλδυσεν 
ἡμας λαμθανφν. αὐοϑοζουτοις δὲ, χαὶ ἴᾳ ἔκφυλᾳ γρη δρῦν (ἀρκοζορ δ 

καιτεγρωσὸμ ὁ λέφοντα δίκην )ησίων ἡμιαξ αἱμοποτεῖν χρὴ ὦ μο(ορῴν, ἃ 
Δ ᾧ τίου ἐπιςαν Ἔνντον μιόνὸν αὶ οἶνον ὁραΐσιν-οἱ δὲ ππιςοὶ, σῶ κᾳ τῷ 2::- 

σοῦ, αὶ αἵ μα Ὁ κ, τὴς γραῦτου χεόμϑμον σιλθυραξ" ὥρα χαὶ ὦν τῷ τῷ. 
βαπ]ϊίμκατος λουτηδίῳ οἱ ὠπιςία κοιτεχο ϑνοι, ὕδωρ μόνον ἐχὶ τὴς κ»-- 
λυμξή, ϑρας δραϊσιν"οἱ δὲ πειςοὶ, Ὁ ὕδωρ χαὶ πῦρ χσὴ πκδῦμα καϑοραΐοιν.ὃ.-- 
τὸρ δὲ χαὶ ἐκεῖνοι μεέτοχοι Ἄῴωνται τῷ βατπῆϊσματος, ὅτε χαὶ ἀὐοὶ ὃ βέ- 
ζαμν ἐκ ὅ αἰοϑητοῦ λᾳμι( α)οὲσι σοὺς τίοὺ ἀόρατον ὀῤαηδωνησιν. ὥςτε, 

εἴὰς ὅξὴν οὐ» τω ὕδατι γάφις, σῴκ ἐκ τὴς φύσεώς 81 τῷ ὕδατος, δλλ᾿ ὦκν. 
τῆς Ὁ πγθύματος πῇ Ῥοισίας. Αν. πϑόδηλον ὅτι πλύτα ον χαλαΐς 

χηρυ τς χαὶ διεξέρχηζῷ τὴς πίφεως τῷ γχξιςο μυςήρκα: αὐθὶ ούτω δὲ ὠ- 
τ ἘΣ ΩΙ ΜΙ ἃ ἐν νεὼ “ἢ “ν ἂ »..» πορήσηεν δὼ ἄις, πῶς εἰς ὠγὸ γρὸς χαὶ Ὁ σῶμ τῷ χεικυδ ἐν,εἰς ὀῤα οίθμω- 

τα σώ κωτα χαὶ μιέρη διαιρήται. πυγγοὶ ζᾷ διαιοφύμϑυα ἄρφ: “εικοί εἰαιν, ἢ 
εἷς, ἢ οὖ ἑκα μέρᾳ εἷς, χοὴ ὁ ἀὐς σῶος χαὶ ὁλόκλπρος. Σα. ἐκ ἍΜ 

αἰαϑητῶν χρὴ ὑλικῶν το αι δηγμάτων,  ἀῦλοι καὶ ζὶ αὐαρ' φύσιν υἶπε- 
δηκφύοϑυ.ἀκϑυέτω ζοίνιου ζούτου ἢ τὐδαδείγμκατος »᾿᾽ νοείτω του εἰν αὑς- 
τῶ ἐϊκεχρυμμ ἐνζω τῷ λοορυ δοώύαμιν. 3κτέον “κατογήρον ἕις ἐσχηκὼς 
πυφοσοὐύδισε,ὼ εἰς ποχχοὶ κλάσματα κϑιτέκλάσεν" ὦ ἐχοίςῳ σγδμως κλα;- 
σμαὴ τίω σκια) σων ὡς ὄψεται" ὅτω γοή στα! αὖ ὡς χαὶ ὧκ ζύτης τὴς 

σκιας τίου τῷ χεικοῖ στύρικοι τῇ σωδν ᾧ. ὁλόκληρον οὖ ὁκαάςω κλασμαπὴὶ 
κα ὥρδι χαὴ ὁστίκις ἡ πϑρταχούκλωρϑῥῳ,χαὶ αὖϑις λαῦε καὶ ἑπέρον πα- 
οϑἰδγιμα"πϑῇ ὁ,τὶ δ 869» πὸς ῥῆμα «παδο φέρων λέγ, ὁ ὁ λέγων νος αὐ 
χαὶ αἰχουᾳ͵ χαὶ οἱ πο τω αἰκούοεσιν, εἰ ἢ ποχλοὶ εἰσὶν οἱ κϑύοντες, ᾧ διηρην 
μδρον, δλλ᾿ ὀλοόκλρρϑν" τ ἀὐὸν 9 πονϑατέον ἡ Ἐχὶ τῇ σώματος τῷ “εικοό. : 
ὃ τῷ χειςοῦ πϑρμάγιον σὼ μ(φ», καϑεζο νϑμον ὐθα τῶ πατοὶ, μὅμᾷ ἐν 
εὐτῳ δυλα δὰ ᾧ ἐἱερφυργρυμϑιος Ἔτστος εἰς ὃ γηϑὲς ὦ χγοιςοδ σῶ κα με-. 
ταϑιλόμϑυος δυιυά μει είᾳ, δὲ Ὁχιφοιτήσεως τῷ πὸμαγίου πγθύματος, 
χορ μϑηίζετα,,δολ᾽ ὁλοκλΉρ 9) χαὶ σῶον ο᾽ ἑκαςζω χλασματὶ σώξεταιὡὼς 

ἡ ὁ δ οἷς τῷ λέοντος τσοϑς πόρμίζᾳς (οι αἰχουονζῳς, ὁλοκληρφς χαὶ ὃ διρ- 
ρῆμϑμος ἀκούεται. ὅτω Δ[ σ᾽ Τῇ ὁρουτῶν χαὶ αἰοϑητῶν τὐἰραδέγματων ᾿ 
Ους ἀπειθεῖς χρὴ αἰθεέρορυς εἰς ὦ και τϑρμοῆσοι ζα τῷ ϑεοῦ μιυξήρια ὑπὸ, 
υσιν νἡ Ἄθγον ᾧ ἔγνοιδιν ἡ αὐχὺρ μναῖ ὄγτα ὀῥαίφονϑρ. ὅντὸμ τοίνεω ὁ “- ΠΜ , 



»(αοϑεὶς ἄρτος εἰς βιέρη τέριφηται ὃς ὃ πϑραΐγτον τῷ χϑδιςοῦ ζ2] σῶμα, μ᾽ 

γομὶσῃςῦτι μεείζεται ἢ Ὁ σποασῶ τοῦ ἢ διαιρῇται δὰ γθαντον ἐκεῖνο στῶ μϑι" 

εἰϑοίγαιτον γὸ καὶ ἀφθαρηον ἡ ὐδειπλρητον"δλλ᾽ τὶ μερισμὸς ἔρην ἐκέρος 
Φ' αἰαϑητῶν συμ(εξηκότων μώνον μτ᾽ ηὸν αἷγκα σμμὸν, τροϑς ῥ ὠμῶν πίςεως 

Ἂν τοἰϑαςασιν ὀρφι οὐ σημείου τῶν αϑμάντων,ὸ ἀῤῥαξαννα κἡ) ἐφοδον ζωῆς 

εἰωνίυ. ΑΙ. Οὐτως ϑαύμαςαὶ καὶ «δα δόξα ὁ αἰχϑ φύσιν χαὶ νοι 
κ᾿ ἐγνοίαν λὐ.ϑοφπίνζο ζᾷ τὴς πίξεως ἡ χρισιανων ἀπόῤῥητα μιυφῆρλα, 

ἀπτερ αοἰοω δὐχαριτῶ δὲ σοι, δ] ὸ ἡμῖν ἀπεδήξας ἀγϑρ ὁμαλώτατον χἡ 

λῴον χαὶ λνι)ὲς δόγμα, τὸν χεριφὸν πτδρτοδέουα μον  Φιλαιϑον» πεν ὀϑημ 
85 κὸν αἰ ποδηκύον, ἐξ ὃ ἀπτελήλᾳ ται Ὁ ψεῦδος. ἐξελήλαᾳ ται ὃ ἡ πᾶ- 
απ Φωρτασία. διλ᾽ ἰἸωρϑμ" γίως "ὃ ζᾳυτα πεφιλοσύφηται ᾿ μυωπίζο μϑω 

οἵ ἔτὶ κάνλον, ἐπεὶ ὡς ὁρεί, κέκρυκεν ἡὶ ἡ μέρει. 

ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟῪ 
ἘΞ ΒΕ ΦΕΣΟΥ, ΟΥΙ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ 

τῆς φωνῆς δεκσοτίκϑς, ῥημάτων για ἕρνται ζ δια δωρφ, δλλ᾽ ὧν 

᾿ς πῆς αν ζῦτα Αὐχῖς χρὶ δ λογέας τῷ ἱερέως δεωά μειζο ἐγίν πν6)- 
ο΄τος. 

ΜΕΙ͂Σ ἐκ Μίερωνν ὑπεςύλωνχαὶ ΔΨ δ68ὲ- 
Φ, ξα νϑύων ἀὐϊζους δι)δεισκαίλων τῆς ὥκχκλησίας, τίου τῆς 

ἡ ὩΣ μυξεικὴς λφτιυργίας ἔκϑεσιν αὐ ρφληφότες, τὴ ΡΒ συοϊενὶ 
κ οι ἀφτων δ ρ9 »ϑυκ ἐπ᾽ των τῶν δεαυοτίκϑυ ῥημῶΣ χαὺ 
 ΡΆ ΖΘ μμεόνον ἁγιαζεοϑαι χϑὴ τελάουοϑαι ὦ τῆς δὐχαεαςίας 

δῶρον, καὶ τατοὸς ὠΐο ὃ δεασοτϊκὸν σώμα χϑὴ αἵ μι. μεταπποιζοαϑαι" διὰ 
“ὐοϑλεγρμᾶνα. κϑὺ διυγημαπὶκῶς ζᾳ ῥΥ ματα ΩΝ πᾶσισυμφωνως,ἤ-- 

μας τί αὐα φέρονται ς πσϑϑς τίω μρήμζωυ τῷ Ὅτε πορδαξϑύτος, ὃ δυ- 

γάμιν ὥς τῶν εὐγιέντα ζος πσδόχεικθβοις εἰς τίου μεταξολίω" ἐχτγινοιϑμζου 
δὲ κ(' τα τω δ; χίω τε χοὴ θὐλογίαν τῷ ἱερέως, ὐεργεία, μεεταπτιᾷῃ 
ἤδη (α δῶρα αγοϑς εὐ Ὁ χρροτότυπον ἐκεῖνο σῶκφ. χοὴ ὦ μα Ὁ δε- 
«χσοαϊκον . ζυοτα ὴ χαὴ αἱ ὠχϑεσᾷς αὐταὶ εἷδρτυροῦσι , συμῷωνοι “Ὁ ἡ- 

μὰνθυρασχὸ μϑμαρ χαὶ ὁ λθο»ς ὅχι ζοταις Φσοδοϑήσιται "ον αδὲ ΣΡ τῇ 
συγγραφεῖ σῃ “9 Κλη όντος λφτουργία τῶν ἱερων Ὡσςύλων, μα ὦ διη-- 

γήσειεϑαι ἴα διασοτίχα θαῦμα τα χαὴ ζις ποραξῴς ἔτὶ δέ ᾳ «Ξὸὶ ὃ πά- 
90ς χαὶ τέ αὐάςασιν χϑὲ τίοὺ εἰς οὐρανους ὀίοδὸν, οὕτω χεῖχαι ῥητῶς’ Με- 

μέρηνᾶροι δέχυ ὧνδὶ ἡμαζ ὑπέμεινεν, δ χαριςοῦ »ϑὺ σοι ιὲ πόυτοχρτορ, 

: : οὐ 


